
ZADANIA DLA GRUPY SZKOLNEJ ( 23- 27.03.2020):
Wiktoria D., Wiktoria T., Mikołaj, Asia, Iza, Zuzia, Dawid

Temat przewodni: Wiosna w polu i w ogrodzie

Wiosną możemy się nareszcie zabrać do prac ogrodniczych! Przekopiemy grządki, 
zasiejemy i spokojnie poczekamy na owoce tych działań.

⦁ Słuchanie tekstu piosenki  pt. „Wiosenne porządki”

W naszym ogródeczku zrobimy porządki,
zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,
przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,
włożymy nasionka, włożymy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,
wszystko odmieni, i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,
grządki zazieleni, raz, dwa, trzy.

K. Różecka

⦁ Wiosenne prace na polu i w ogrodzie (narzędzia, maszyny, czynności)- rozmowa na 
temat narzędzi wykorzystywanych do pracy w ogrodzie. np. ŁOPATA, GRABIE, 
KONEWKA, MOTYKA, TACZKA, NOŻYCE- zademonstrowanie narzędzi, 
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE, PODLEWANIE – demonstrowanie czynności. 
⦁ Rośliny na polu i w ogrodzie – PREZENTACJA  ,,WIOSNA W POLU”
https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg   
⦁ Rozróżnianie i nazywanie roślin uprawianych na polu i w ogrodzie. 
⦁ Rozpoznawanie i nazywanie nasion warzyw- pisanie nazw po śladzie, samodzielnie 
wg wzoru, przeliczanie nasion w zakresie 10.
⦁ Wiosenne prace w przydomowym ogródku, szklarni.
⦁ Utrwalanie kolejności pór roku, kolejności miesięcy, odpowiedź na pytanie: Kiedy 
był pierwszy dzień wiosny? -21 marca
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Co się dzieje z ziarnem? (potrzebne pomoce-słoiczki, nasiona fasoli, gaza, 
recepturki) 
⦁ Zakładanie uprawy fasoli 
⦁ Fazy wzrostu fasoli (obserwacja, wyciąganie wniosków) 
⦁ Utrwalenie pojęć: „część podziemna”, „część nadziemna” 
⦁ Warunki potrzebne do wzrostu rośliny - Co jest potrzebne, aby roślina rosła?

Praca techniczna ptaki wiosenne: ( do wyboru)

Praca plastyczna rysunek dowolnego ptaszka: ( wzór ptaków z karty pracy 
poniżej)
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POLECAM:

⦁ 15 ZABAW SENSORYCZNYCH                                                                               
https://dziecisawazne.pl/15-zabaw-sensorycznych-dla-maluszkow/?
fbclid=IwAR2nJ2SdDlpm3d8aL0
_wn3G1iQvEj4Z5cSisBjFXC4vH6VSGHsgEo5t9CWE   

⦁ 24 ZABAWNYCH I PROSTYCH RYSUNKÓW DLA CAŁEJ RODZINY:
https://www.facebook.com/watch/?v=3181074555451302         

⦁ WF W DOMU -LEKCJA 1
https://www.youtube.com/watch?
v=VNtWgtAf8Pc&fbclid=IwAR1UtwLICiMpnXDoUYKxPN9aZd5ltR4zH7NJl-
eEPHYXrZ3Jq3YrNOx2zv8
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